
 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 
  

Ιωάννινα,  25/02/2015 
                                                 Αρ. Πρωτ. 281 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “GIFT 2.0 – Greece-Italy 
Facilities for Transport” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»   

 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 453 32 Ιωάννινα, τηλ. 

26510-64013, fax:  26510-25179, e-mail: logistirio@cci-ioannina.gr. 
2. Προϋπολογισμός έργου: 100.609,76 € πλέον ΦΠΑ. 
3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο τεύχος της Προκήρυξης. 
4. Δικαίωμα συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά και πληρούν συνολικά τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη. 
5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Προκήρυξη. 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
7. Διάρκεια της σύμβασης: έως 30/09/2015. 
8. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 

14, 453 32 Ιωάννινα, τηλ. 26510-64013, fax:  26510-25179, e-mail: logistirio@cci-ioannina.gr, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, και τον ιστότοπο www.cci-ioannina.gr. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινήσεις για το 
περιεχόμενο της Προκήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της 
ένστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παρ. 2, περ. α του Π.Δ. 118/2007. Οι ζητούμενες διευκρινήσεις 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 

10. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 453 32 
Ιωάννινα, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως την Τετάρτη, 
01/04/2015, Ώρα: 12:00 μ.μ.. 

11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Τετάρτη, 01/04/2015, Ώρα: 12:00, Επιμελητήριο Ιωαννίνων, 
Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 453 32 Ιωάννινα. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να 
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

12. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
13. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Προκήρυξη. 
14. Νομική μορφή αναδόχου: Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο (4) και στην 

Προκήρυξη. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου 
να υποβάλει Προσφορά. 

15. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε 
υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Προκήρυξη. 

16. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

17. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, 
σύμφωνα με τη Προκήρυξη. 

18. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική. 
19. Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης Προκήρυξης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 27/02/2015. 
20. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 
21. Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης θα βαρύνουν το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 
22. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (www.cci-ioannina.gr). 

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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